
                                     

ZAPROSZENIE Nr 10/2017
z dnia 11.01.2017 r. 

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup  wraz  z  dostawą  laptopów  z  oprogramowaniem,  antywirusa,  urządzenia 
wielofunkcyjnego z materiałami eksploatacyjnymi (tusze, tonery) na potrzeby projektu 
nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.
Projekt  realizowany  w  Gminie  Bałtów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa  Świętokrzyskiego  2014-2020,  Osi  priorytetowej:  RPSW.08.00.00  Rozwój 
edukacji  i  aktywne  społeczeństwo,  Działania:  RPSW.08.03.00  Zwiększenie  dostępu  do 
wysokiej  jakości  edukacji  przedszkolnej  oraz  kształcenia  podstawowego,  gimnazjalnego  
i  ponadgimnazjalnego,  Poddziałania:  RPSW.08.03.01  Upowszechnianie  i  wzrost  jakości 
edukacji  przedszkolnej  (projekty  konkursowe)  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup  wraz  z  dostawą  laptopów  z  oprogramowaniem,  antywirusa,  urządzenia 
wielofunkcyjnego  z  materiałami  eksploatacyjnymi  (tusze,  tonery)  na  potrzeby 
projektu nr RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start”.
realizowanego  w  Gminie  Bałtów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej:  RPSW.08.00.00 Rozwój 
edukacji  i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego,  Poddziałania:  RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i  wzrost  jakości 
edukacji  przedszkolnej  (projekty  konkursowe)  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Nr  projektu: 
RPSW.08.03.01-26-0038/15.

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia: 
a) Laptop- 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:
- ekran: 17,30 cala, 1600 x 900 pikseli;
- procesor: Intel® Core™ i5 6200U Processor(3M Cache, 2.8 GHz)  
- zainstalowana pamięć RAM : 4 GB 
- grafika: AMD® Radeon R5 M330- 2GB + Intel HD Graphics 520
- powłoka ekranu: antyrefleksyjna (Anti – glare)
- typ matrycy: LED
- napęd optyczny wbudowany: DVD+/-RW DL SuperMulti
- czytnik kart: 4 w 1 (MMC, SD, SDHC, SDVC)
- mysz optyczna
- okres gwarancji– minimum 24 msc.

b) Oprogramowanie – 2 szt.
Minimalne wymagania techniczne:
 Microsoft® Windows 10 PRO PL 64-bit + Microsoft Office Home & Business 2016 PL Win 
lub inne równoważne.

c) Antywirus – 2 szt.
Minimalne wymagania techniczne:



ESET NOD32 Antyvirus lub inne równoważne – licencja na 24 msc. 

d) Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne
Minimalne parametry techniczne:

- podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner, fax
- typ drukarki: atramentowa,
- rozdzielczość druku – głowna 4800 dpi,
- rozdzielczość druku – głowna 1200 dpi,
- maksymalny rozmiar papieru: A3,
- automatyczny podajnik dokumentów: tak
- druk bez marginesów: tak
- wyświetlacz LCD: tak
- zakres zmniejszenia: 25%,
- zakres powiększania 400%,
- fax: tak,
- Interfejs do PC : USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n, 10/100 Ethernet Base TX
- Interfejs sieciowy: FastEthernet
- Praca w sieci bezprzewodowej: tak
- Ilość wkładów drukujących: 4 szt.
- Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktulane systemy Microsoft WindowsTM; 

Mac OS (niektóre wersje); Linux (niekture wersje)
- okres gwarancji: minimum 12 msc.

e) Materiały eksploatacyjne ( tusze, tonery)- komplet
- tusz Black – 4 szt.
- tusz Yellow – 2 szt.
- tusz Cyan – 2 szt.
- tusz Magenta – 2 szt.
Wszystkie ww. tusze muszą być: komplementarne z urządzeniem wielofunkcyjnym, 
oryginalne, fabrycznie nowe oraz spakowane w opakowaniach zabezpieczających 
artykuły przez uszkodzeniem.

Szczegółowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  określa  załącznik  nr  1 do  niniejszego 
zamówienia.

1.3 Wymagany termin wykonania zamówienia: 17.02.2017 r.

1.4  Wspólny Słownik Zamówienia: 
- 30213300-6
- 30232100-5
- 48000000-8.
- 30192113-6

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

     warunki, dotyczące:
α. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność  prowadzona  na  potrzeby wykonania  przedmiotu  zamówienia  nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Zamawiający  dokona  oceny spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2 do zaproszenia).

β. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający  dokona  oceny spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2 do zaproszenia).

       
χ. Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 



wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający  dokona  oceny spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2 do zaproszenia) oraz Formularza ofertowego wykonawcy. 

δ. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający  dokona  oceny spełniania  warunków udziału  w postępowaniu  w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(załącznik nr 2 do zaproszenia).

3.  Kryteria  oceny  ofert,  informacja  o  wagach  punktowych  lub  procentowych
      przypisanych  do  poszczególnych  kryteriów  oceny  oferty,  opis  sposobu
      przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
   
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zaproszeniem.
2) Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie.
3) Oferta została złożona, w sposób określony przez zamawiającego.
4) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową  zasadę  oceny  ofert,  które  oceniane  będą  w  odniesieniu  do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego 
kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze  w danym kryterium,  oferta otrzyma maksymalną  ilość 
punktów  ustaloną  w  poniższym  opisie,  pozostałe  będą  oceniane  odpowiednio  - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego,  wybór  oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniżej:

a) Cena –liczona w następujący sposób:

Lp. Nazwa kryterium
Waga 

kryterium
Szczegółowy opis, 

wzór
Uwagi 

objaśnienia

1.
Cena brutto 
(z Formularza 
ofertowego)

80 %

Lp = cena oferowana 
minimalna brutto / 
cena badanej oferty 
brutto x 80

Lp – liczba 
punktów

2. Termin płatności 20%
Poniżej tabeli Lp – liczba 

punktów

Cenę  za  zrealizowanie  niniejszego  zamówienia  należy  obliczyć  zgodnie  z  Formularzem 
ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niemniejszego zaproszenia.

b) Termin płatności:
Punkty będą przyznawane na zasadzie:
 termin  płatności  30  dni  od  daty  dostarczenia  poprawnej  faktury  lub  rachunku 

zamawiającemu: 20 pkt.
 termin  płatności   21  dni  od  daty  dostarczenia  poprawnej  faktury  lub  rachunku 

zamawiającemu: 15 pkt.
 termin  płatności   14  dni  od  daty  dostarczenia  poprawnej  faktury  lub  rachunku 

zamawiającemu:10 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać dana oferta za kryterium termin płatności to 
20 pkt. Zaoferowanie terminu płatności poniżej 14 dni spowoduje odrzucenie oferty.



Maksymalna liczbą punktów jakie można uzyskać z kryterium cena i termin płatności to 100 
pkt.

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Pozostałym  wykonawcom,  wypełniającym 
wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie 
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik  -  oferta,  która  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  (maksymalna  liczba 
przyznanych  punktów  w  oparciu  o  ustalone  kryteria)  zostanie  uznana  za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów.

4. Miejsca i terminy:
Zamawiający  dopuszcza  następujące  możliwości  składania  ofert  (wraz  z  wymaganymi 
załącznikami):
 osobiście: w siedzibie Urzędu Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27- 423 Bałtów, pokój nr 14 

(sekretariat), lub 
 pocztą lub kurierem (liczy się data i godzina wpływu) 
 mailowo na adres: gmina@gminabaltow.pl
 faksem pod numerem: 41/ 264 13 03

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2017 r. do godz. 15.00.

Dane  w/s  zamówienia  oraz  formularze  załączników dostępne  są  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego: www.gminabaltow.pl (zakłada: zamówienia publiczne).

Szczegółowych  informacji  dotyczących  zamówienia  udziela  Pani  Donata  Majewska:  tel. 
509 145 730; Biuro Projektu – Budynek Gminnej Biblioteki  Publicznej w Bałtowie,  27-423 
Bałtów, Bałtów 32 a.

5. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienie  publiczne,  nie  może  być  udzielone 
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  pomiędzy  beneficjentem  lub  osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w  imieniu  beneficjenta  czynności  związane  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika,
d. pozostawaniu  w związku  małżeńskim,  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w  linii  prostej,  pokrewieństwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  drugiego  stopnia  lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.

6.  Określenie  warunków  zmian  umowy  zawartej  w  wyniku  przeprowadzonego
       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  postanowień  treści  zawartej  umowy   
     w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  
     w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
     I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi:
       1) zmiany będące następstwem okoliczności  leżących po stronie Zamawiającego  
            i  Wykonawcy, szczególności:
            a)  wstrzymanie świadczenia usługi przez Zamawiającego;
      II. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
       1)  siła  wyższa  uniemożliwiająca  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  
z przedmiotowym Zaproszeniem. 

http://www.gminabaltow.pl/
mailto:gmina@gminabaltow.pl


O terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą telefoniczną.

Zamawiający  jest  zobowiązany  przedstawić  ofertę  cenową  zgodnie  z  Formularzem 
stanowiącym załącznik nr 1 (zgodnie ze wzorem) do niniejszego zaproszenia oraz dołączyć 
wszystkie wymagane załączniki tj.;:
1. Załącznik 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków

Bałtów, dnia 11.01.2017r.
    

Wójt Gminy Bałtów
/-/ mgr Andrzej Jabłoński


